
Ca în fiecare an din 2002 încoace, utiliza-

torii Intergraph de soluþii geospaþiale s-au

reîntâlnit la Sinaia, între 11-12 iunie. Din

cea de-a ºaptea ediþie a conferinþei Lumea

Geospaþialã 2009 nu au lipsit tradiþionalele

concursuri – de postere ºi cel de dupã prima

zi de sesiuni, intitulat în acest an „Goana

dupã fonduri”. Participanþii au avut parte ºi

de o surprizã la finalul cinei festive, neplãnu-

itã de organizatori: o întâlnire cu ursul.

T
ema principalã a conferinþei
Lumea Geospaþialã 2009 a fost
legatã de sursele ºi modalitãþile
de finanþare a soluþiilor geo-
spaþiale. Alãturi de compania

organizatoare, Intergraph Computer Ser-
vices, au susþinut evenimentul partenerul
Microsoft România ºi sponsorii Romsys,
CSR, Blom România ºi PMSolutions.

La ediþia din acest an au fost prezenþi
manageri, consilieri ºi preºedinþi din ad-
ministraþii centrale ºi locale, reprezentaþi
ai Poliþiilor comunitare din mai multe
municipii (pentru care a fost organizat un
atelier tehnic dedicat), dar ºi din com-
panii de transporturi, utilitãþi ºi comuni-
caþii.

Printre invitaþi s-a numãrat ºi repre-
zentantul corporaþiei Intergraph, Leos
Svoboda, Director Regional pentru di-

vizia Security, Government & Infrastruc-
ture pentru zona Europa Centralã ºi de
Sud-Est ºi director general al Intergraph
Cehia, care a susþinut o prezentare în 
deschiderea conferinþei.

Pe lângã informaþiile legate de cele
mai recente dezvoltãri tehnologice ale
domeniului geospaþial, participanþii au
avut ocazia sã se implice în dezbateri pe
marginea tematicii generale a conferinþei,
în special în cadrul mesei rotunde care i-
a avut ca invitaþi pe Sevil Sumanariu, di-
rector coordonator Uniunea Naþionalã 
a Consiliilor Judeþene din România
(UNCJR), Mihai Pocanschi, reprezentant
al Agenþiei de Dezvoltare a regiunii Cen-
tru (ADR), precum ºi consultanþii de spe-
cialitate Cãtãlin Hristea (PMSolutions) ºi
Radu Onofrei (Romactiv). Tema confe-
rinþei a fost dezbatutã din mai multe

puncte de vedere, începând cu identifi-
carea principalelor surse de finanþare a
soluþiilor geospaþiale pentru administraþia

publicã, eforturile necesare pentru acce-
sarea acestora, beneficiile aºteptate, pre-
cum ºi cele mai frecvente greºeli ºi cele
mai bune practici în realizarea unei cereri
de finanþare.

Sevil Sumanariu a afirmat cã pon-
derea soluþiilor GIS la nivelul adminis-
traþiei publice locale este sub 3% din to-
talul soluþiilor implementate pânã acum.
Sevil Sumanariu recomandã, printre
sursele de finanþare a soluþiilor geospa-
þiale, programele transfrontaliere pentru
situaþii de urgenþã, oferind ca exemplu
proiectul transfrontalier de prevenire a
riscurilor la inundaþii în judeþul Con-
stanþa ºi zona gestionatã de Municipali-
tatea Dobrich din Bulgaria.

Administraþiile publice locale mai pot
accesa ºi fondurile structurale alocate prin
Programul Operaþional Sectorial Axa 3,
dedicat zonei IT.

Registrul unic al strãzilor

Numit pentru a doua oarã la condu-
cerea Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã (ANCPI), Mihai
Busuioc a anunþat introducerea unui sis-
tem informatic pentru asigurarea accesului
public online la datele de cadastru ºi carte
funciarã. Directorul ANCPI a mai spus cã
directiva INSPIRE n-a fost încã transpusã
în legislaþia naþionalã, deºi termenul era 
15 mai 2009. 

Printre planurile ANCPI se numãrã re-
alizarea pentru 2009 a planului topografic
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de referinþã la scara 1/5000, care va furniza
limitele unitãþilor administrativ-teritori-
ale, limitele intravilane, hidrografia etc.

De asemenea, Institutul Naþional de
Statisticã, Ministerul Dezvoltãrii ºi
ANCPI vor realiza un registru unic al
strãzilor, pentru a impune standarde în
acest domeniu. 

Concurs de soluþii – bãtaie de cap
la furnizor, nu la beneficiar

A doua zi a fost dedicatã studiilor de
caz, atelierelor tehnice ºi seminarului
poliþiilor comunitare. Atenþia mi-a fost
reþinutã de prezentarea lui Marius Ien-
culescu Popovici, Director Business De-
velopment, Intergraph Computer Ser-
vices, care a vorbit pe  marginea avanta-
jelor unei proceduri mai rar utilizate în
construcþia sistemelor informatice: con-
cursul de soluþii, prin care bãtãile de cap
se mutã de la beneficiar la furnizor. Unul
dintre punctele cele mai sensibile ale
proiectelor de informatizare complexe
este caietul de sarcini. Orice scãpare stre-
curatã în acest document va fi propagatã
de-a lungul întregului proiect ºi poate
ameninþa chiar atingerea obiectivelor
sale. Conºtienþi de acest risc, majoritatea
achizitorilor încearcã sã se protejeze prin
întocmirea unor caiete de sarcini cu ce-
rinþe foarte detaliate. Reversul medaliei
este cã responsabilitatea unei proiectãri
corecte ºi complete a sistemului revine
tocmai celui care întocmeºte caietul de
sarcini, iar furnizorii trebuie sã ur-
mãreascã întocmai toate cerinþele, chiar
dacã, pe baza expertizei proprii, ar putea
furniza o soluþie mai performantã sau

mai puþin costisitoare pentru atingerea
aceloraºi obiective instituþionale.

„Goana dupã fonduri”

Probabil fiindcã în acest an am primit
insignã de veteran al evenimentului, am
fost aleasã sã particip la prima probã din
cadrul concursului „Goana dupã fonduri”.
Dupã ultima prezentare a primei zile, toþi
cei prezenþi în salã au fost împãrþiþi în 8
echipe, care au fost provocate sã scrie un
proiect de finanþare pentru o idee proprie,
în timp ce membrii echipelor erau
chemaþi pe rând sã îndeplineascã diverse
probe. S-au citit texte la portavoce,
„stresând” echipele adverse, unii (bãrbaþi)
s-au ales cu unghiile date cu ojã, alþii au
cântat La Mulþi Ani! Motivaþia acestor
probe a fost datã de directorul general al
Intergraph, Marcel Foca: „În timpul
scrierii unor proiecte de finanþare ne dis-
trag atenþia tot felul de lucruri”.

Premiile anuale Intergraph

În cadrul serii festive au fost decernate
premiile anuale oferite de Intergraph atât
clienþilor sãi din România pentru soluþiile
geospaþiale implementate în anul 2008 –
2009, cât ºi persoanelor cu merite de-
osebite în dezvoltarea domeniului geo-
spaþial. 

Premiul pentru management geo-
spaþial a revenit echipei manageriale de la
Primãria Municipiului Braºov, pentru re-
formarea modului în care se iau deciziile
manageriale în primãrie utilizând sis-
temul informatic geospaþial. Soluþia cu cel
mai mare impact social a fost desemnatã

ca fiind cea a Consiliului Judeþean Con-
stanþa. Este vorba de SIGRIT, proiectul
transfrontalier de prevenire a riscurilor la
inundaþii în judeþul Constanþa ºi zona
gestionatã de Municipalitatea Dobrich
din Bulgaria. Premiul pentru pionierat
geospaþial a fost câºtigat de Poliþia Comu-
nitarã a Municipiului Sibiu, în calitate de
prima poliþie comunitarã din România
care ºi-a informatizat activitatea cu o
soluþie geospaþialã, iar premiul pentru
promovarea domeniului geospaþial a
revenit lui Marian Tutilescu, fost director
general al Direcþiei Generale de Poliþie a
Municipiului Bucureºti, pentru sprijinul
acordat echipei IT a instituþiei pentru
promovarea conceptului de informatizare
geospaþialã a Poliþiei Române. 

Ca în fiecare an, participanþii s-au
putut înscrie ºi într-un concurs de postere
care a urmãrit sã evidenþieze prin inter-
mediul unei ilustrãri de tip hartã, cele mai
interesante modalitãþi de utilizare a unei
soluþii geospaþiale Intergraph implemen-
tate în instituþiile din România. Premiul
întâi a fost acordat Primãriei Sibiu pentru
o lucrare colaj reprezentând mai multe
soluþii digitale geospaþiale. Premiul al
doilea a revenit Primãriei Municipiului
Braºov cu o descriere ilustratã a bazelor
dispeceratului tehnic al municipiului
Braºov. Premiul al treilea a fost acordat
Inspectoratului General al Poliþiei
Române cu lucrarea despre maparea
criminalitãþii cu ajutorul unei soluþii
geospaþiale.

Ediþia din 2009 a Lumii Geospaþiale 
s-a bucurat de prezenþa unui numãr de 100
de participanþi.
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